
Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Wnioskodawca

………………………………………………. Szczerców, dn. ……………..…….
Imię i nazwisko/ nazwa firmy

…………………………………………………….

…………………………………………………….
Adres, kod pocztowy

..………………………………………………….
PESEL/NIP REGON KRS

……………………………………………………..      Zakład Gospodarki Komunalnej
Adres e-mail                                                                                                          Gminy Szczerców
..……………..………………………. ul. Tenusa 28
Tel. kontaktowy 97 – 420 Szczerców

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków*

Niniejszym zgłaszam wniosek dotyczący zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
dla nieruchomości w miejscowości: 

…………………………Dz. Nr…………….., obr. …………………….przy, ul. ………………………….. 

1.Nieruchomość :

- będzie podłączona do sieci wodociągowej nowym przyłączem □

- będzie podłączona do sieci wodociągowej poprzez montaż drugiego wodomierza na istniejącym przyłączu 

wodociągowym □

- będzie  podłączona do sieci kanalizacyjnej nowym przyłączem □

- będzie podłączona do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne □

- posiada własne ujęcie wody (studnia głębinowa) □

- została zakupiona - przekazana wraz z istniejącym przyłączem wodociągowym □,       kanalizacyjnym □

w dniu...........................................................................................................................................................…

Dane poprzedniego właściciela.........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Wodomierz główny nr..............…...............…, wskazanie na dzień …………………. - ………………... m ³

Przyłącze do Dz. Nr ……….……. będzie wykonane przez: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

2. Oświadczam, że w/w nieruchomość stanowi:

a) moją własność □

zgodnie z dokumentem Akt Notarialny (Postanowienie Sądu) ………………………………………………

nr.............................................................................................. z dnia .............................................................. 

b)współwłasność □     o udziale ................... % wraz z ....................................................................................



............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

zgodnie z dokumentem ...................................................................................................................................... 

nr............................................................z dnia .................................................................................................. 

Wobec nie posiadania współwłasności o udziale większym niż 50 % załączam pisemne upoważnienia 

do zawarcia umowy od pozostałych współwłaścicieli.

c) jest w moim zarządzie □ na podstawie

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

d) inne podstawy władania nieruchomością

............................................................................................................................................................................

3.Dane Odbiorców (imię i nazwisko, adres zameldowani lub nazwa firmy, adres siedziby, NIP, regon,) 

...........................................................................................................................................……………...............

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4. Dane do korespondencji

Imię i nazwisko adresata : ..................................................................................................................................

adres do korespondencji......................................................................................................................................

telefon................................................................

e-mail………………………………………….

5. Woda pobierana będzie na potrzeby:

- gospodarstwa domowego  □                         ……………m³/m-c

- działalności gospodarczo – przemysłowej □  …………….m³/m-c

- inne cele  □  tzn. ..............................................................................................................................................

Załączniki do wniosku: 
o - dokumenty niezbędne do zawarcia umowy (NIP, Regon, dowód osobisty) – do wglądu; 
o - dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości

(akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntu) – do wglądu;
o - upoważnienie od pozostałych współwłaścicieli do zawarcia umowy,
o - protokół zdawczo - odbiorczy ze stanem wodomierza głównego;
o - dane do ustalenia rodzaju ścieków pochodzących z działalności;
o - projekt określający miejsce włączenia do sieci wod – kan (szkic lub inwentaryzacja geodezyjna   

powykonawcza);
o - inne dokumenty;

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………...
                     podpis Wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić



Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że Zakład Usług
Komunalnych Gminy Szczerców (Zakład) przetwarza dane osobowe.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w poniższej Klauzuli informacyjnej.
1. Administratorem danych jest  Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców, 97-420 Szczerców, ul. Tenusa 28,

tel 44 631 84 77.
Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych: 
kontakt@iszd.pl

2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
a) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej realizacji na świadczone przez Zakład usługi dotyczącej ustawy        
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437,          
z późn. zm.); (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. Dane osobowe mogą być udostępniane na podstawie przepisu prawa  lub umów powierzenia zawartymi z podmiotami świadczącymi  
na rzecz Zakładu usługi.

4. Zakład nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
5. Okres przechowywania danych

a) Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do zakończenia     
świadczenia usługi, w tym także przez czas, niezbędny do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego  wykonania 
umowy
b) Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy  Zakład przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń 
z umowy.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Zakład nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu.
7. Przysługuje Państwu uprawnienie do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) sprzeciwu,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa – skargę     
możesz wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h) wycofania zgody.

8.    Podanie danych osobowych  w Oświadczeniu o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną jest dobrowolne i stanowi
warunek   przesłania faktur na wskazany przez Państwa adres mailowy. Regulamin przesyłania faktur drogą elektroniczną        
dostępny na stronie Zakładu.

……………………………………………………
podpis Wnioskodawcy

mailto:kontakt@iszd.pl

